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LĪGUMS Nr. 3-33.2/3

20 l8.gada 20.februārī
Daugavpils novada Salienas pagastā

Daugavpils novada Salienas pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000073535, tās vadītāja Rišarda
Jermaļonoka personā, turpmāk tekstā Pircējs, no vienas puses, un

SIA "Logeri", reg.Nr.41503064023, tās valdes priekšsēdētāja Andžeja Skindera personā,
turpmāk tekstā Pārdevējs, no otras puses, turpmāk Puses, pamatojoties uz iepirkuma "Malkas
iegāde Salienas pagasta pārvaldes vajadzībām 2018.gadam" (id.Nr.SPP 201811) noslēdz
sekojoša satura līgumu:

1. Līguma priekšmets
Pārdevējs apņemas piegādāt un pārdot Pircējam dedzināmo malku turpmāk tekstā - Prece, un
Pircējs apņemas nopirkt to saskaņā ar šī līguma un tā pielikumu noteikumiem

2. Preču kvalitātes prasības, piegādes grafiks un cenas
2.1. Pārdevējs piegādā Pircējam 600 m3 malku par 20,66 EUR par 1 m3 (bez PVN), par
kopīgo summu 12396,00 EUR (bez PVN), 14999,16 EUR (ar PVN).
2.2. Preču kvalitātes prasības, piegādes apjomi, piegādes adreses ir noteiktas šī līguma
Pielikumā Nr.l.

3. Maksājumu kārtība
3.1. Maksājumus par pieņemtajām Precēm veic, pamatojoties uz pušu pilnvaroto pārstāvju
abpusēji parakstītu kokmateriālu transporta pavadzīmi - rēķinu, 30 (trīsdesmit) darba dienu
1aikā no attiecīgās kokmateriālu transporta pavadzīmes - rēķina abpusējas parakstīšanas dienas.
3.2.Par līgumā noteiktā apmaksas termiņa neievērošanu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu
0,1 % apmērā no savlaicīgi neapmaksātās summas par katru maksājuma kavējuma dienu.
3.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju no saistību izpildes.

4. Piegādes un pieņemšanas noteikumi
4.1. Pārdevējs saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veic Preces transportēšanu līdz
Pielikumā Nr. 1 norādītajai piegādes vietai.
4.2. Katrai kravai jābūt aizpildītai kokmateriālu transporta pavadzīmei - rēķinam, kuras
l.eksemplāru Pārdevējs iesniedz Pircējam kā apmaksas dokumentu.
4.3. Preces izkraušanu piegādes vietā veic Pārdevējs.
4.4. Preces pieņemšana pēc daudzuma un kvalitātes notiek Preces Piegādes vietā, Pircējam
veicot Preces uzmērīšanu.
4.6. Par Preču pieņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pušu pilnvarotās personas
parakstījušas attiecīgo kokmateriālu transporta pavadzīmi - rēķinu vai dienu kad malka
sagarināta pircēja norādītajā garumā( ja malka tiek piegādāta citos izmēros).
4.7.Preces apmaksa notiek pēc faktiski uzmērītā apjoma.

5. Atbildība
5.1. Pircējam bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas nav tiesību nodot trešām personām jebkuras
no šī līguma noteikumiem izrietošās tiesības un saistības.
5.2. Pārdevējs garantē, ka piegādātie kokmateriāli mežizstrādes procesā ir sagatavoti, ievērojot
Latvijā spēkā esošo Meža un apkārtējās vides aizsardzības likumdošanu un citus saistītos
normatīvos aktus.
5.3. Pārdevēja atbildība par zaudējumiem aprobežojas ar piegādāto Preču vērtību.

6.Nepārvarama vara

6.1. Neviena no līgumslēdzēju Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas
noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofa (ugunsgrēki, plūdi, utt.),



sociālie konflikti (streiki, pilsoņu kari utt.), kā arī jaunu likumu ieviešana, kas sarežģī, ierobežo
vai aizliedz Līgumā noteikto darbību.
6.2. Katra no Iīgumslēdzēju Pusēm nekavējoties informē otru pusi par nepārvaramās varas
iestāšanos. Šajā gadījumā puses vienojas par Līgumā noteikto noteikumu izmainīšanu vai
Iīguma izbeigšanu.
6.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās jāpierāda tai Pusei, kura uz tiem atsaucas.

7. Papildus noteikumi
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2018.gada
30.novembrim.
7.2. Līgums var tikt izbeigts pirms tā termiņa notecējuma, pusēm par to vienojoties vai pēc
vienas puses ierosinājuma, rakstiski brīdinot otru pusi 10 (desmit) dienas iepriekš, ja otra puse
nepilda vai nepienācīgi pilda šā Iīguma saistības, vai pēc vienas puses ierosinājuma, rakstiski
brīdinot otru pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
7.3. Ar šī Iīguma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē visas citas pušu vienošanās par šī līguma
priekšmetu.
7.4. Visas pušu pretenzijas un domstarpības, kas saistītas ar doto Iīgumu, jārisina pārrunu ceļā,
savstarpēj i vienojoties. Gadījumā, ja puses nevienojas, lieta tiek nodota tiesā un tiek atrisināta
saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
7.5. Līgums ir sastādīts latviešu valodā divos vienādos eksemplāros, katrai pusei pa vienam
eksemplāram, abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
7.6. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi:

1) Pielikums Nr.l - Tehniskā specifikācija,

Pušu rekvizīti

Pircejs: Daugavpils novada pašvaldības Salienas
pagasta pārvalde

Re~N~ 90000073535
Adrese: Centrāles ielā 24, Salienā, Salienas

pagastā, Daugavpils novadā
Banka: A/S SEB banka,
Kods: UNLALV2X
Konts: LV70UNLA0005011130319

Pardevejs: SIA "Logeri"
Reģ. N~ LV41503064023

Parādes iela 13-12, Daugavpils, LV-Adrese:
5401
Banka:
Kods:
Konts

AS Swedbank
HABALV22
LV72HABA0551 039527579

Pircējs:

tR~~....n~ R.Jermaļonoks
(paraksts un a šifrējums)

Pārdevējs:

(par~

Z.v. Z.v.
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Pielikums Nr.l

Malkas iegāde
Daugavpils novada Salienas pārvaldes vajadzlbftm 2018. gadam.

Iepirkuma identifikācijas numurs
SPP 2018/1

Tehniskā specifikācija

Kopējās prasības malkai.
Saskal)a ar līgurnu pec Pirceja telefoniska pasūüjuma veikt malkas piegadi:
1. Caurmers no lO cm līdz 5.0 cm.
2. CJarums _ 3 m.( malkas sagarinašanu auiecigajā izrnērā piegadatajs var veikt piegades vieta

saskal)ojot ar pasūtītaju)
3. Zariem jabūt atzarotiem līdzeni, ne augstāk ka Icm.
4. Meža trupe nav pie\aujama.
5. Koksnes kubatüras apreķinašanas koeficients - 0,65.

Sausa (laine)
Sausa - ne mazāk ka 70% no piepras1ta apjoma

Sazageta (laine) 3m

Saskaldlta (laine) ne

Apjoms rrr' 600

7 .. )'-:/I/~ ~ ..SIA "LOCJER1"
j:_r./ ..../~.,.

.,,- 1

valdes priekšsedetaj s
Andžejs Skinders

KOPUA 11\1 u.
C "0 "'''' q' ~n~''''pārvaldes

ermalonoks
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Pielikums Nr.2

..
Piedāvājums iepirkumam: Malkas iegade Daugavpils novada Salienas

pārvaldes vajadzībām 2018. gadam
Iepirkuma identifikāciias numurs: SPP 2018/1
Pretendenta nosaukums: vienotais reģ. nr.: SIA" LOGERI"
Pretendenta rekvizīti: Juridiskā adrese: Parades iela 13 - 12,

Daugavpils, LV-5401
Faktiskā adrese: Parādes iela 13 - 12,
Daugavpils, LV-5401
Tālrunis 29759969; fakss 65442781;
e-pasts: andzejs.skinders@inbox.lv
Banka: AS Swcdbank
Bankas kods: HABALV22
Bankas konts: LV72HABA0551039527579

Kontaktpersona (amats. vārds, uzvārds, valdes pr ickšsēdētājs Andžejs Skinders,
iālrunis, e-pasts) tālrunis 29759969 ,

e-pasts: andzejs.skindersšūinbox.lv
Atbildīgā amatpersona: (amats, vārds, valdes priekšsēdētājs Andžejs Skinders
uzvārds)'---.

FINANŠU PIEDĀ VĀ.JUMS

Pretendenta finansu piedāvājums:
Mēs piedāvājam sniegt piegādi atbilstoši iepirkuma "Malkas iegāde Daugavpils novada
Salien as pagasta pārvaldes vajadzībārn 2018. gadam" ar ident. Nr. SPP 2018/1 nolikumā
un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Viena rn' malkas cena bez PVN 20,66 EUR

Mēs apliecinām, ka:
>- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā

iepirkuma procedūrā;
>- nav tādu apstāk]u, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedürā un pildīt

iepirkuma noLikumā un tehniskajā specifikācijā pretendentiem norādītās prasības;
>- pretendentam nav nodokļu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu;
>- sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.

J /~...:>
,

Vārds, uzvārds, amats valdes priŗ&~s/ēdēt,ņi.&\hndžeis Skinders
Paraksts un zīmogs / ./ ,./"" )

/ --';;::-:.#-~.."
i ',/~

,,-,"
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Datums 2018.gada 09.februārī

A~ ElZA
.lQasta P' rvaldes

i%XImI' Jermalonol<

mailto:andzejs.skinders@inbox.lv
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